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ABSTRACT 

 

Dalam Tugas Akhir ini, saya menganalisis sebuah novel thriller yang 

berjudul Tell Me Your Dreams karya Sidney Sheldon. Novel ini menceritakan 

serangkaian pembunuhan misterius, yang melibatkan tiga karakter perempuan 

yang bernama Ashley Patterson, Toni Prescott dan Alette Petters. Kemudian 

diketahui bahwa ternyata pembunuhnya adalah orang yang sama yaitu Ashley 

yang mengidap penyakit kepribadian ganda yang memunculkan dua karakter 

tambahan berbeda dalam dirinya.  

Di dalam Tugas Akhir ini saya bermaksud untuk meneliti bagaimana 

perananan dan hubungan keterkaitan antara unsur-unsur pembentuk plot yang 

terdapat dalam sebuah novel thriller, khususnya pada novel Tell Me Your Dreams. 

Saya ingin mencoba untuk mengetahui apakah suspense, surprise and artistic 

unity yang terdapat dalam novel ini benar-benar saling memiliki keterkaitan yang 

erat yang menjadikan novel ini menjadi sebuah novel thriller yang baik dan 

menarik untuk dibaca.  

Ketika membaca novel ini, pembaca merasakan adanya ketegangan yang 

terus memuncak dan kejadian yang tidak pernah mereka duga muncul melalui 

unsur-unsur pembentuk plot yang dominan sehingga membuat mereka ingin terus 

membaca cerita tersebut. Setelah meneliti unsur-unsur pembentuk novel yang 
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terdapat dalam novel ini, saya dihadapkan pada sebuah hasil bahwa sebuah novel 

thriller membutuhkan elemen-elemen pembentuk plot yang baik dan saling 

melengkapi sehingga dapat membuat para pembaca menikmati novel tersebut. Di 

dalam novel karya Sheldon ini, dapat disimpulkan bahwa elemen suspense 

memiliki peranan yang paling penting, karena suspense dapat membuat pembaca 

mempunyai hasrat untuk terus membaca hingga akhir cerita. 

 


